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مقدمه
برایم یک قصه بگو! تا کنون چند بار از شما خواسته شده که این کار را انجام دهید؟ اگر یک پدر
یا مادر ،معلم ،مادربزرگ یا پدربزرگ ،عمو ،دایی ،خاله ،عمه ،پرستار بچه ،کارمند مهد کودک یاا
هر کس دیگری باشید که به نحوی با کودکان ارتباط دارد ،مطمئنم که بارهاا ایان درخواسات از
شما شده است .آیا تا کنون از خود پرسیدهاید که وقتی از شما چنین درخواستی میکنند ،دقیقاا
تقاضای چه چیزی دارند؟ آیا آنها تنها یک سرگرمی ساده میخواهند؟ آیا میخواهند به سرزمین
خیال سفر کنند؟ آیا صمیمیت و رابطهی خاص میان قصه گو و شنونده را میخواهند؟ آیاا مای-
خواهند با شخصیت داستانی مورد عالقهی خود همانند سازی کنند؟ و یا آیا به دنبال مثال هایی
برای نحوهی رفتار ،برقرای ارتباط با دیگران یا برآمدن از عهدهی زندگی هستند؟
یک اصل کلی وجود دارد که در اینجا صادق است :کودکان به دالیل زیادی عاشق داستانهاا
هستند .اگر برای این گفته شاهدی میخواهید ،ببینید که کودکان چندبار با نگاهی ملتمساانه از
شما میخواهند برایشان قصه بگویید (هر چند که شکل سواالت ممکان اسات تغییار پیادا کناد
مثال" آیا میتوانم یک کتاب جدید بخرم؟ یا " آیا ممکن اسات یاک فایلم اجااره کنایم؟") .باه
ردیفهای طوالنی کتابهای داستان کودکان درکتابفروشیها ،باه داساتانهاایی کاه تبادیل باه
فیلمهای پرطرفدار و دوست داشتنی کودکان میشوند یا داستان چالشها ،مبارزههاا و پیاروزی-
هایی که موضوع بسیاری از بازیهای ویدئویی را تشکیل میدهد ،نگااهی بیندازیاد .اینهاا هماه
نشان دهندهی عطش و اشتیاق برای داستان است ،آنها عالقاهمناد باه یاادگیری ،آگااه شادن و
کسب مهارتهای حل مساله از طریق داستانها هستند .اولین سوالی که در ایان کتااب بررسای
خواهیم کرد این است که :اگر قرار است داستانهای یادگیری ،سالمتی ،شفابخشای و بهزیساتی
برای مراجعان خود تعریف کنیم ،چگونه میتوانیم آن را به شیوه ای موثر و کماک کنناده ارائاه
دهیم؟
چه چیزی در این کتاب میخوانید
مانند هنرمندی که نیاز دارد عناصر اولیه را برای اثربخشی کارش در اختیار داشته باشد ،استعاره
درمانگر هم به مهارت و هنر به عنوان عوامل اولیهی کارش نیاز دارد .مهارت یک نقاش در بهاره-
گیری موثر از اصول تجسم فضایی ،رنگ و رنگ مایه اسات و مهاارت یاک اساتعاره درماانگر در
جلب توجه کودک ،تسهیل فرایند همانندسازی کودک و پیوساتن باه کاودک در جساتجوی راه
حلها برای مشکالت است.

هنر در ورای کاربست ماهرانهی اصول است .هنر باعث خلق اثر نقاشی چشمنواز یاا داساتانی
گوش نواز میشود که تاثیری مرتبط و شخصی بر بیننده یاا شانونده دارد .هنار داساتانی یعنای
ایجاد داستانی که برای کودک و نیازهای او به وجود آمده و انتقالدهندهی توجه و معنی است.
در این کتاب ،میخواهم به گستردهترین شکل ممکن ،مهاارتهاا و هنار کاربسات حرفاهای
داستانهای شفابخش در درمان کودکان و نوجوانان را به شما ارایه دهم .همچنین میخواهم باه
سواالتی که معموال در کارگاههای استعاره درمانی از من پرسیده میشاود پاساد دهام .ساواالتی
مثل "چگونه ایدهی یک داستان در ذهنتان شکل میگیرد؟" "چگونه میتوانم توجه کودک را به
داستانم جلب کنم؟" " از کجا منابع و مواد ساخت داستانهای مناسب را به دست مایآوریاد؟ "
"چگونه میتوانم یک داستان شفابخش موثر تعریف کنم؟" خوشبختانه ،گامهاای عملای و قابال
یادگیری برای پاسد به این سواالت وجود دارد و هدف من این است که در بخشهای آتی کتاب،
به روشنترین شیوهی ممکن آنها را ارایه کنم تا به شما نشاان دهام کاه چگوناه مایتوانیاد باه
صورت موثری قصه بگویید ،چگونه میتوانید استعارههای درمانی بسازید و از کجا میتوانید منابع
داستانهای درمانی را پیدا کنید .اصول کلی نیز برای انتقال داستانها و استقاده از صادای قصاه
گو وجود دارند که میتوانند توجه شنونده را برای شروع سفر شفابخشی به صورت موثری جلاب
کنند .این کتاب با استفاده از روشهای خلق داستانهای استعارهای از تجارب شما و منابع دیگر،
خواننده را به سوی فرآیندهای عملمدار هدایت میکند.
اگر میخواهید به کار برروی داستانها بپردازید ،به شما توصیه میکانم کاه فاورا شاروع باه
جمعآوری داستانها کنید .به دنباال داساتانهاا در کتاابفروشایهاا و باازیهاای ویادئویی و
کامپیوتری کودکان باشید .از تعامالت معنیدار ،جالب و گاها خندهداری که با کودک خود داریاد
و میتواند مزایایی برای دیگر کودکان داشته باشد یادداشتهایی تهیه کنید .مان عاشاق جماع-
آوری داستانها هستم ،چون آنها همیشه مرا تحت تاثیر قدرت عمیق و در عین حال غیرمستقیم
و نامحسوس خود برای درمان و آموزش قرار دادهاند .به شما توصایه مایکانم کاه ،در سافر باه
شهرها و کشورهای دیگر ،به دنبال داستانهای کودکانهی فرهنگی باشید ،به قفسههاای کتااب-
های دوستان بچهدار خود و نوشتههای خود کودکان توجه کنید .به قصههای پر از موفقیت و پار
از شکست کودکان که در مطبتان نقل میشود گوش کنید .این داساتانهاا مایتوانناد در ماورد
تواناییها ،انعطافپذیریها و قابلیتهای کودک برای زندگی بهتر ،اطالعاتی به دست دهناد .اگار
به داستانهای خالقانه و ابتکاری مراجعانمان و کودکان دیگر گوش کنیم حتای باه عناوان یاک
درمانگر هم میتوانیم از این تجربههای کودکانه از زندگی ،درسهایی بیااموزیم .ایان داساتانهاا
غالبا هیچ یک از محدودیتها و چارچوبهای تحمیل شاده بار بزرگسااالن در ماورد اینکاه چاه
چیزی باید گفته شود (و چه چیزی نباید گفته شود) را ندارند .اگر شما فرصت گفتگو با داستان-

درمانگران را داشته باشید ،به یک گاروه حرفاه ای داساتانگاویی بپیوندیاد یاا در کنگارههاای
داستانگویی شرکت کنید ،میتوانید با جذب پیام آنها ،هنر داساتانهاا را درک کنیاد .داساتان-
هایی با استعارههای بدیع و چشمگیر در گلچینهای ادبی ،افسانههای ملی ،پیامهاای کودکاان ،و
لطیفهها و داستانهای ارسالشده از طریق پسات الکترونیاک دیاده مایشاوند .مانناد هار ناوع
مجموعهدار دیگری ،باید مهارت تشخیص داستان کمککننده و داستان غیرکمککننده را داشته
باشیم .فرآیندی که من شما را به پیروی از آن تشویق میکنم ،نه تنها در مورد داستانهای ایان
کتاب بلکه در مورد هر نوع داستانی که در آینده با آن روبرو میشوید ،کاربرد دارد.
این کتاب مجموعهای از ایدههای داستانی را به درمانگران باتجربه معرفی میکند ،کاه بار اسااس آن
میتوانند استعارههای درمانی پرمعنی بسازند و همچنین تکنیک هایی برای به دسات آوردن مهاارتهاا،
برقراری و بهبودبخشی ارتباطات در استعارهدرمانی ارایه شده است .اما برای استعارهدرمانگران تاازهکااری
که در صدد کشف قابلیتهای استعاره درمانی هستند ،این کتاب ضمن ارایاهی منباع غنای از داساتان-
های شفابخش ،فرایند گامبهگامی را به وجود میآورد که میتوان صرفنظر از زمینهی نظری شخصای باه
راحتی و به سرعت از آن استفاده کرد .همچنین شما قادر خواهید بود که با یاادگیری روشهاای کااربرد
استعاره ها ،در هنر ارتباط درمانی و فرآیند تغییر و تسهیل نتایج ،توانایی الزم را کسب کنید.
توضیح کوتاهی دربارهی کلمات
منظور من از کلمهی استعاره هر نوع شکل ارتباط (داستان هاا ،قصاههاا و حکایات هاا) در نانار
داستانی است که در آن وانهای از یک میدان تجربه گرفته شده و برای میادان تجرباهی دیگاری
مورد استفاده قرار میگیرد .مثال وقتی میگوییم که مرد قلدر به اندازهی یک خرس با پنجههاای
زخمی عصبانی بود ،منظورمان این نیست که مرد زورگاو و خارس دقیقاا یکساان هساتند بلکاه
توصیف ،عبارت یا داستان خرس و رفتار او یاک تصاویر تخیلای از مارد زورگاو و رفتاار او ارایاه
میدهد .در این ارتباط نمادین ،میتوان به استعارهها قدرت درمانی و ادبی بخشید.
استعارهها در درمان و آموزش ،به شیوهای غیرمستقیم ،خیالی و ضمنی در ارتباط باا مراجاع
و برای ایجاد تجارب ،فرایندها یا نتایجی که ممکن است مشکل کودک را حال کناد و ابزارهاای
جدیدی برای مقابله ارائه دهد ،مورد استفاده قرار میگیرند .درمانگر ممکان اسات باا صاحبت از
مراقبت از خود در برابر خرسی با پنجههای زخمی ،کودک را به لزوم مراقبات از خاود در مقابال
یک مرد زورگو متقاعد کند .چنین استعارههایی شامل داستانها ،قصهها ،حکایاتهاا ،لطیفاههاا،
ضربالمثلها ،قیاسها یا دیگر انواع ارتباطات هستند .در فصل  ،3ابزارها و تکنیکهای مختلفای
برای ارتباط با کودکان از طریق استعارهها آمده است .آنچه استعارههای درمانی را از دیگار اناواع

قصهها ،داستانها یا حکایتها جدا میکند این است که استعارهها به طور هدفمندی بارای یاک
ارتباط نمادین به وجود میآیند و هدفی درمانی یا شفابخش دارند.
هدف من این نیست که در مورد تفاوت وانههایی مثل داستان ،قصه و یا حکایت خطابه کانم.
در واقع اغلب ،این وانهها به صورت مترادف به جای یکدیگر به کار میروناد .ماثال خاود مان در
کتاب حاضر ،از داستان یا قصهی شفابخش و استعاره به صورت مترادف استفاده کردهام.
هدف من از تاکید بر شفابخشی داستانی ایان اسات کاه اینگوناه داساتانهاا ،حکایاتهاای
غیررسمی نقل شده در محافلی مثال جشن تولدها نیساتند .منظاور مان از کلماهی اساتعاره یاا
داستان شفابخش ،داستانی است که ،تعمدا و با هدف درمانی منطقی و روشن ساخته شده اسات.
به عبارت دیگر ،داستان شفابخش داستانی است که بر مبنای تارید بشری قصه گویی نقال مای-
شود ،پایههای آن در دانش ارتباط موثر است ،ارتباط درمانی خاصی با نیازهای مراجعان دارد و با
هنر یک درمانگر خوب خلق میشود.
داستانهای شفاهی در مقایسه با داستانهای کتبی
سالیان طوالنی ،والدینم برای مان قصاه گفتناد و در عاو مان هام بارای کودکاان ،ناوههاا و
مراجعانم ،چه جوان و چه پیر قصه گفتهام ،من دریافتهام که قصهگویی و قصه نویسی دو فرآیناد
متفاوت هستند .در واقع صحبت از ارتباط از طریق داستانگویی کتبی کمی عجیب به نظر مای-
رسد .وقتی که قصهها نوشته میشوند ،کیفیت تغییر ناپذیری پیدا میکنند ،گویی که همیشه باه
آن شکل نقل شدهاند و همیشه به همان صورت نقل خواهند شاد .واقعیات داساتانهاا ،پویاایی
آنهاست .آنها دگرگون میشوند ،تغییر میکنند و از گویندهای به گویندهی دیگار و از شانوندهای
به شنوندهی دیگر تغییر شکل پیدا میکنند .شما هرگز یک داساتان را دوباار باه صاورت دقیقاا
یکسان تعریف نمیکنید ،زیرا قدرت داستان در تغییرپذیری و انعطافپذیری آن برای انطبااق باا
نیازهای شنونده و شرایط اوست .بنابراین ،نمیتوانم بگویم که داستانهای ایان کتااب دقیقاا باه
همان شکلی هستند که من آنها را برای اولین بار شنیده یا ساختهام .همچنین نمیتاوانم بگاویم
که داستانی که شما آنها را میخوانید دقیقا همان داستانی است که مان بارای آخارین ماراجعم
تعریف کردهام یا برای مراجع بعدی خود تعریف خواهم کرد .من از شما میخواهم کاه ناه عاین
لغاتی را که در قالب داستان بیان شدهاند ،بلکه موضوعات ،ایدهها و معانی داستانها را بکاوید .باه
دنبال پیام درمانی هر داستان باشید و تالش نکنید که داستانها را ازبرکارده و باه طاور تحات-
اللفظی برای کودک نقل کنید .این داستانها برای این نقل نشدهاند که شاما مانناد یاک باازیگر
تئاتر متعهد شوید که سطربهسطر آن را حفظ و به مخاطبان خود ارایه دهید .امیدوارم با استفاده
از مهارتهای داستانگویی و داستانهای شخصی خاود باه داساتانهاا اجاازهی دگرگاونشادن

بدهید .داستانها از میان ما برمیخیزند ،با تجارب ما ارتباط برقرار میکنند و به ماا کماک مای-
کنند تا خود را به عنوان یک موجود منحصربهفرد تعریف کنیم .در داساتانهاا ،ماا و شانوندگان
جوان ما میتوانند با یافتن شادمانی و سالمتی به ابزارهای الزم بارای خلاق و حفاظ احساساات
مثبت دست پیدا کنند.
ساختار این کتاب
این کتاب به چهار بخش کلی تقسیم شده است که به شما اجازه میدهد باه سارعت باه بخاش
مورد نظر رفته و ایدههایی درمورد داستانهای شفابخش برای درماان یاک کاودک پیادا کنیاد.
بخش اول ،داستانگویی موثر برای کودکان و نوجوانان نام دارد و شما در این بخاش باا اهمیات
داستانها در مطلعسازی ،آموزش ،ارزشها ،تنبیه ،تجربهی آموزشی ،تسهیل حل مشکل ،تغییر و
شفابخشی آشنا خواهید شد .خطمشیها و دساتورالعملهاایی نیاز بارای داساتانگاویی ماوثر و
استفاده از صدای داستانگو وجود دارد .آخرین فصل از ایان بخاش باه ارایاهی ابزارهاای مفیاد،
تکنیکها و شیوههای انتقال پیامهای درمانی به صورت استعاری میپردازد .به راستی ،چگوناه از
کتابها ،نمایشنامهها ،فیلمها ،عروسکها ،اسباببازیها ،بازیها ،شوخیها ،قصههاای مشاارکتی
و سایر رسانهها در استعارهدرمانی استفاده میکنید؟
بخش دوم" ،داستانهای شفابخش ،آموزش داستانها "،به ده فصل تقسیم میشود ،کاه هار
فصل ده داستان دارد (به استثنای فصل  4که  9داستان دارد) و بر اساس پیامد درمانی ارایهشده
در هر فصل تقسیمبندی شدهاند .هر فصل ،با توضیح کوتاهی در ماورد موضاوع نتیجاه و پیاماد،
آغاز و با یک تمرین برای ثبت و گسترش ایدههای داستانی شما برای داشاتن هادف و نتیجاهای
خاص خاتمه مییابد.
موضوعاتی که داستانهای ما حول آنها قرار دارند یک هدف درمانی مشاترک را نشاان مای-
دهد .این موضوعات دربرگیرندهی تمام اهداف درمانی نیستند و از تجربهی کار کلینیکی خاودم،
نتیجهی مباحثات ما با سایر درمانگران ،آموزشدهندگان و روانشناسان رشاد و نتاایج مطالعاات
چاپ نشدهی من بر روی شرکتکنندگان کنفرانس و درخواست من از آنها برای نوشتن ده هدف
درمانی عمده استنباط شدهاند .اهداف نتیجه و پیامدی کاه مان باه کاار باردهام یاک چاارچوب
مناسب برای سازماندهی داستانهای شفابخش ایجاد کرده و در توساعهی ایادههاای اساتعارهای
شخصی به شما کمک کنند .البته باید بگویم که این پیامدهای درماانی تنهاا پیامادهای درماانی
موجود نیستند و ممکن است ربطی به شما یا مراجعان شما نداشته باشاند .اگار ایان پیامادهای
درمانی کمککننده هستند ،از آنها استفاده کنید ،و اگر کمککننده نیستند ،داستانها یا درماان
خود را محدود به چارچوبی که من در این کتاب ارائه کردهام ،نکنید.

داستان های فصل  13از شکل کلی داستانهای این بخش پیروی نمیکنند زیرا آنها داستان-
های گفته شده توسط کودکان برای کودکان و نه داستانهای گفته شده توسط بزرگساالن بارای
کودکان است .این داستانها حاصل کار پرونهای بر کودکان یک مدرسه بود که در آن از کودکان
خواسته شد که داستانهای شفابخش خود را بنویسند.
بخش سوم" ،خلق داستانهای شفابخش خودتان برای کودکان "،فرآیندهایی را معرفی میکناد کاه
از طریق آنها شما میتوانید داستانهای پیامد-محور خاود را گساترش دهیاد .ایان بخاش چاالشهاای
احتمالی در ساخت استعارهها و راههای مفید برای مقابله با آنها را ارایه میدهد .شما در این بخاش مناابع
مختلفی را خواهید شناخت که با استفاده از آنها میتوانیاد اساتعاره بساازید و فرآیناد ساادهای را بارای
ایجاد و ارائهی استعارههای درمانی موثر ارائه دهیاد .بخاش پایاانی در ماورد آماوزش باه والادین بارای
استفاده از استعارهها به عنوان یکی از راههای افزایش اثربخشی مداخالت درمانی برای کودکانشان است.
تاکید این کتاب نه بر تکرار نتایج تحقیقاتی در زمینهی استعاره درمانی ،بلکه بر عملگرایی در
شیوهی بازگویی داستانها ،راههای پیداکردن ایدهها و روشهاای سااخت داساتانهاای درماانی
خودتان است .همچنین ،لیست کاملی از منابع مورد اساتفاده را در قسامت پایاانی کتااب ارایاه
کردهام که به خوانندگان عالقهمند کمک میکند تا در زمیناهی ماهیات اساتعارههاا باه عناوان
شکلی از زبان ،تحقیقات اثربخشی و تنوع کاربستهای درمانی باه صاورت مفصالتاری مطالعاه
کنند .شما با مطالعهی این بخش به منابع گستردهای از کتابهای کودکان گرفته تا داستانهاای
ملی و سنتی و وبسایتهای اینترنتی دست پیدا خواهید کرد.
امیدوارم که این کتاب به شما کمک کند تا در هر زماانی ایادههاای در دساترس و آماادهی زیاادی
برای کار با کودکانی که به مطب شما مراجعه میکنند داشته باشید .هر چند که نوشاتن ایان کتااب باه
این شیوه مرا در یک معضل علمی قرار داده است .زیرا از یک سو مایخواساتم کتااب صادویک داساتان
شفابخش برای کودکان و نوجوانان ،روشن ،عملی ،در دسترس و حتی درمواردی تجویزگرانه باشاد .اماا از
سوی دیگر امیدوارم در انتقال استعاره به ارتباط آنها با نیازهای شخصی مراجعانتاان دقات کاافی داشاته
باشید و داستان خود را به صورت اشتراکی و در همکاری با کودک به وجود آوریاد زیارا داساتانهاا بایاد
شخصیت کودک ،مشکل ،منابع و نتایج دلخواه را به تصویر کشاند .امیادوارم کاه سافر شاما باه دنیاای
استعارهها به اندازهی سفری که من به این دنیای زیبا داشتم ،لذتبخش باشد.

